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Πώς μπαίνεις στο Drive

1. Στον φυλλομετρητή που χρησιμοποιείς,  πληκτρολογείς 
https://www.google.gr/ και στη συνέχεια Σύνδεση όπου βάζεις 
τους κωδικούς σου, ίδιους με αυτούς του gmail 

2. Στη συνέχεια κάνεις κλικ στα κουτάκια

3. Επιλέγεις το Drive
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https://www.google.gr/


Πως φτιάχνεις μία φόρμα Google

1.Όταν βρίσκεσαι στο χώρο του «σύννεφου» Drive, κάνεις κλικ 
στο Νέο+ και στη συνέχεια κλικ στο Περισσότερα και
Φόρμες  Google

2. Κλικ στο Φόρμα  χωρίς τίτλο για να γράψεις τον τίτλο του 
αρχείου σου.
3. Κλικ στο Untitled form για να γράψεις 
τον τίτλο του ερωτηματολογίου σου.

❖ ΔΕΝ χρειάζεται Αποθήκευση, γίνεται αυτόματα.



Εφαρμογή 1

• Δημιουργήσετε μια Φόρμα 

με όνομα αρχείου « Φυσικές Επιστήμες» 

και 

όνομα ερωτηματολογίου «Στάσεις απέναντι στις Φυσικές επιστήμες» 

5



Πως φτιάχνεις μία φόρμα Google 1

Κλικ στο Untitled Question για να γράψεις την πρώτη ερώτηση 
του ερωτηματολογίου (π.χ. «Ποιό είναι το Φύλο;»)

❖ ΔΕΝ χρειάζεται Αποθήκευση, γίνεται αυτόματα.



Εφαρμογή 2

• Εισάγετε σαν 

1η ερώτηση (πολλαπλής επιλογής): 

«Ποιό είναι το Φύλο;» και σαν δυνατότητες απάντησης «Άρρεν» 
«Θήλυ»
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Πως φτιάχνεις μία φόρμα Google 2

Επιλέγεις είδος ερώτησης, 
συμπληρώνεις τις απαντήσεις στις 
πολλαπλές επιλογές, και κάνεις την 
ερώτηση Υποχρεωτική αν θέλεις ο 
χρήστης να την απαντήσει  
υποχρεωτικά 
Κάνεις κλικ στο +      για να εισάγεις 
νέα ερώτηση



Εφαρμογή 3

• Εισάγετε σαν 

2η ερώτηση (πολλαπλής επιλογής): 

«Η ηλικία σας είναι» και σαν δυνατότητες απάντησης «13-15» «15-17» 
«17-18» «μεγαλύτερη του 18»

• Εισάγετε σαν 

3η ερώτηση (Αναπτυσσόμενο μενού): 

«Το σχολείο σας είναι» και σαν δυνατότητες απάντησης «Γυμνάσιο» 
«ΓΕΛ» «ΕΠΑΛ» «Άλλο»
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Πως εισάγεις μία νέα ενότητα

Από τα εργαλεία που εμφανίζονται 
δίπλα  στο χώρο των ερωτήσεων 
επιλέγεις την Εισαγωγή ενότητας



Εφαρμογή 4

• Βρίσκετε μία εικόνα και αποθηκεύτε στον ΗΥ σας:
https://www.google.gr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=
8&ved=2ahUKEwib9MaPiZjhAhWDMewKHT-
vD40QjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fxoraparamythiou.com%2Ff
isikes-epistimes%2F&psig=AOvVaw05V7x8joNgEnnFNxW-
nrKY&ust=1553423887607694

• Στην νέα ενότητα εισάγετε σαν Τίτλο «Δεξιότητες και Στάσεις»

• Εισάγετε σαν Εικόνα στοιχισμένη δεξιά και με μικρό μέγεθος την 
παραπάνω εικόνα (να έχει σαν Τίτλο «Εικόνα 1» και σαν κείμενο που 
να εμφανίζεται όταν το ποντίκι είναι πάνω της «Φυσικές Επιστήμες»
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Εφαρμογή 4

4η ερώτηση (πλαίσια ελέγχου)

«Θα χαρακτηρίζατε τη Φυσική» 

και σαν δυνατότητες απάντησης «δύσκολη» «εύκολη» 
«ενδιαφέρουσα» «αδιάφορη» 

5η ερώτηση (γραμμική κλίμακα)
«Η Βιολογία είναι » 

και σαν δυνατότητες απάντησης 1«πολύ εύκολη» «πολύ δύσκολη»
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Εφαρμογή 5

6η ερώτηση (πλέγμα πολλαπλών επιλογών )

«Αντιστοιχίστε τα….» 

και σαν δυνατότητες απάντησης
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Πως μορφοποιείς μία φόρμα

Κάνεις κλικ στο
1 και στην λωρίδα επιλογών που ανοίγει 
επιλέγεις χρώμα θέματος καθώς και 2 
επιλογή εικόνας



Πως στέλνεις μία φόρμα Google για να την 
συμπληρώσουν

Κάνεις κλικ στο Αποστολή

Υπάρχουν οι δυνατότητες:
Α) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Β) μέσω αποστολής του url στους 
χρήστες



Πως συλλέγεις τα αποτελέσματα  μίας 
φόρμας Google
• Κάνεις κλικ στη φόρμα που φαίνεται στο Drive

• Κάνεις κλικ στο Απαντήσεις

• Ανοίγει μία Σύνοψη των απαντήσεων

• Αν κάνεις κλικ στο Excel έχεις τις απαντήσεις σε υπολογιστικό φύλλο

• Αν κάνεις Αποδοχή απαντήσεων τότε το ερωτηματολόγιο «κλείνει» 
και δεν δέχεται άλλες Υποβολές. 
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Ποιες είναι οι εκπαιδευτικές χρήσεις των 
Φορμών Google;
• Ερωτηματολόγιο για ανίχνευση των ιδεών των μαθητών για ένα θέμα

• Ερωτηματολόγιο για συλλογή απαντήσεων για την αξιολόγηση ενός 
μαθήματος

• Ερωτηματολόγιο για συλλογή αποτελεσμάτων σε μια πειραματική 
άσκηση
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Ποιες είναι οι εκπαιδευτικές 
χρήσεις των Εγγράφων Google;
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Είδος εγγράφου Δραστηριότητα

Έγγραφο Δημιουργία ομαδικού κειμένου για 
μια εργασία που ανατίθεται σε ομάδα

Παρουσίαση Δημιουργία  παρουσίασης για μια 
εργασία που ανατίθεται σε ομάδα

Λογιστικό φύλλο Καταγραφή μετρήσεων εργαστηρίου 
μιας πειραματικής άσκησης

Φόρμα Συλλογή πληροφοριών από τους 
μαθητές
Αξιολόγηση μαθητών  ή μαθήματος

Ανίχνευση ιδεών

Συγκέντρωση πειραματικών 
δεδομένων


